
Acquastop 
 Aquastop.nu 

Mod 
oversvømmelse 



CLASSIC 
Kun et ‘klik’ 

Enestående. Hurtig. Smart 

Siden 1992 har Acquastop Classic været den eneste mobile 
vandbarriere med ‘snaplukning’ og aftageligt klemhåndtag. 
Det selvlåsende system giver dig mulighed for nemt og hurtigt 
at placere barrieren efter behov. 
Der kræves som regel ikke nogen ændringer på døråbningen 
for at opnå optimal beskyttelse. 

Let - Bare et ’klik’ 

Sæt barrieren mod dørens eller vinduets ramme, tag i klemhåndta-
get (blåt på billedet) og skub indtil du fornemmer et ’klik’. Det ju-
sterer barrierens to dele og komprimerer pakningerne mod døråb-
ningens sider og bund. Dette tryk stabiliserer barrieren, og de sam-
menpressede tætninger sikrer mod oversvømmelse. 



INTEGRA 
Fuld beskyttelse 
Ligesom Classic - og lidt til! 
Integra er en mobil vandbarriere med ‘snaplukning’ og aftageligt klemhåndtag. 
Det adskiller sig fra Classic, fordi det er specifikt beregnet til at beskytte bygningers kælderdøre. 
Dens selvlåsende system gør det nemt at placere barrieren efter behov. 
 
Nemt med et ‘klik’ 
Læg barrieren mod den formonterede ramme, der er installeret af vores montør. Tag fat om det 
røde klemhåndtag og tryk på det indtil barrierens to dele med et let ‘klik’ er udspændt i dørhullet 
og pakningerne presset mod dørens fire rammer. 
Dette tryk stabiliserer barrieren, og tætningenes kompression sikrer den mod oversvømmelse. 
Integra kan placeres både inde og ude. 
 
Diskret design - bare sikkerhed 
Pakningerne omkring barrieren og et meget innovativt design sikrer konstruktionens tæthed og 
holdbarhed. 



 SWING LINE 

Låge og dør mod 
oversvømmelse 

BASIC SWING INTEGRA SWING 



STOPPER 

Vandtætte 
lukkeanordninger til 
udluftningsventiler. 

Vandtætte klapper i rustfrit 
stål (AISI 304) med pakning 
og drejeknapper. Bruges til at 
forhindre oversvømmelse i 
kælderrum, eller 
krybekælder gennem 
ventilationskanaler. 
STOPPER er tilgængelig i tre 
versioner: Round, Squared 
og Simple (uden hængslet 
klap). Round’s indvendige 
diameter er 158 mm, mens 
indvendige mål i Squared og 
Simple er 214x214mm. 
STOPPER kan også leveres 
efter mål. 
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